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ޙުކުމް
ދެންފަހެ ،ލ.ގަން  /ބީޗްހެވަން ،މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި ،ސ.ފޭދޫ  /ހަޒާރުމާގެ ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރުގެ

މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުޅަ ،ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ މިދަޢުވާ
ޝަރީޢަތުން ބެލިބެލުމުން ،މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރުގެ މައްޗަށް މިދަޢުވާ ކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި،
ހއިކަށްހައިއިރު ،ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން
ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރު 02 ،ނޮވެމްބަރު  2015ވަނަ ދުވަހުގެ  19:45އެ ަ
ގން،
ގޅި ެ
މާލޭގައި ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނުގައި ޢާންމުންނަށް ނުދެވޭނެހެން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަޙައްދު ބަންދުކުރުމާ ު
އ ތިބި މީހުންނަށް އެސަރަޙައްދު ް
ށ 2-ކައިރީގަ ި
ރކޮ ި
އިސްކަންދަ ު
ނ ދިއުމަށް ފުލުހުން އެންގުމުން ،ފުލުހުންގެ އަމުރަށް
ނ އުޅުމުން ،މުޙައްމަދު ވިސާމް ،ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު ޝާހީންގެ ގައިގައި ފަހަތުން
ރކުރަ ް
ނުކިޔަމަންތެރިވި މީހަކު ހައްޔަ ު
ރލް
ބެއްދުމަށްފަހު ފަހަތަށް ދަމާފައިވާތީއާއި ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރު ،އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި މީހާގެ ގައިން ޕޮލިސް ކޯޕް ަ
މުޙައްމަދު ސާހީންގެ އަތް ނައްޓުވަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ،ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ މިދަޢުވާއަށް މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި،
ބ ު
ކށްފައިވާތީ ،ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކި ަ
ޖލީހުގައި ކުށަށް އިންކާރު ޮ
ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރު ޝަރީޢަތުގެ މަ ި
ހން ،މުޙައްމަދު
ށ
ތ ް
ރސްއެޅިކަން ޝަރީޢަ ަ
ވިސާމްއާއި ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހު ަ
ސާބިތުވާތީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  532ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ،ލ.ގަން/
ދ  /ހަޒާރުމާގެ ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ
ބީޗްހެވަން ،މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި ،ސ.ފޭ ޫ
ރސްއެޅުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ޤާނޫނު
މަސައްކަތަށް ޤަޞްދުގައި ހު ަ
ނަންބަރު ) 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(ގެ ގެ  532ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި މިޤާނޫނުގެ  532މާއްދާގެ )ނ(އާއި
ވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގެ  1005ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ،ލ.ގަން/
ޙަވާލާދީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 9/2014ދި ެ
ބީ ް
މ މީހަކު 28800/-
މހުންކުރެ ކޮން ެ
ޗހެވަން ،މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި ،ސ.ފޭދޫ  /ހަޒާރުމާގެ ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރުއާއި މިދެ ީ
)އަށާވީސް ހާސް އައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށް ،މިފައިސާ މިއަދު ) 24ޖަނަވަރީ  (2017ން ފެށިގެން ) 01އެކެއް(
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކޯޓަށް )ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް( ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށް ،ލ.ގަން  /ބީޗްހެވަން ،މުޙައްމަދު ވިސާމްއާއި،
ސ.ފޭދޫ  /ހަޒާރުމާގެ ،ލީވާން ޢަލީ ނާޞިރަށް އަންގައި މިގޮތުގެމަތީން ޙުކުމްކޮށް ،މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީމެވެ.
މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާ ކަނޑައެޅީ

ތާރީޚް  24ޖަނަވަރީ 2017
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